OBEC OSTROV
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa 25.4.2016 na obecnom
úrade v Ostrove v zasadačke starostu obce
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Spolufinancovanie Združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište so sídlom: Veľké
Orvište č. d. 17, 922 01
Multifunkčné ihrisko
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – M1
Rôzne
Diskusia
Záver

K bodu č. 1:
Zahájenie, schválenie programu zasadnutia
Zasadnutie OZ v Ostrove otvoril a viedol starosta obce Jozef Tkácz. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a ostatných prítomných. Všetci pozvaní dostali
pozvánku a materiály k jednotlivým bodom programu e-mailovou poštou. Následne
skonštatoval, že je prítomných 8 poslancov (neprítomný poslanec Mgr. Pavol Kabát), OZ je
uznášaniaschopné a vyzval poslancov k schváleniu programu rokovania.
Poslanci hlasovaním za: 8 (neprítomný Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0,
schválili program rokovania v zmysle návrhu starostu obce.
K bodu č. 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice bola určená - Hana Zubáková
Za overovateľov zápisnice boli určení:
 Marek Gajdoš
 Daniel Palkech
Poslanci tento návrh hlasovaním za: 8 (neprítomný Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 zobrali na vedomie.
K bodu č. 3:
Kontrola plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ prečítal starosta obce Jozef Tkácz.
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K bodu č. 4:
Spolufinancovanie Združenia
Orvište č. d. 17, 922 01

obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište so sídlom: Veľké

V tejto časti rokovania oboznámil starosta obce poslancom s projektom Združenia obcí
Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište s názvom “Modernizácia odpadového hospodárstva združenia
obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište“. Výzvu o NFP vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia
SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia pod č. OPKZP-P01-SC111-2016-11.
Predmetom projektu je obstaranie technológie pre odpadové hospodárstvo na území Združenia
obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište s cieľom zvýšenia intenzity a efektívnosti triedenia
komunálneho odpadu a jeho zberu. Zakúpi sa:
Nákladné vozidlo s hákovým nakladačom a nadstavbou na zber a zvoz BRO vrátane 3 ks
kontajnerov pre hákový nakladač ,
Univerzálny traktor s čelným nakladačom,
Príves za traktor malý,
Kontajnerový traktorový príves,
12 ks kontajnerov pre ramenný nakladač,
Bio rezací a sekací voz,
Štiepačka dreva,
Základná lopata,
Kombinovaná lopata,
Presuvný podkop.
Každá technológia bude slúžiť na zber, prepravu a manipuláciu vytriedených zložiek
komunálneho odpadu, predovšetkým BRO, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu.
Zvolený súbor technológií je nevyhnutný na zabezpečenie stanovených cieľov v oblasti triedenia
komunálneho odpadu primárne zameraných na odpad, za ktorý je zodpovedná obec. V dôsledku
realizácie projektu sa zabezpečí zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu a
kapacity pre triedenie komunálnych odpadov o 180 ton. Realizácia projektu zabezpečí pre
občanov územia Združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište jednoduchší a komfortnejší
spôsob triedenia komunálneho odpadu a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom
títo občania žijú.
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 481.020 € bez DPH.
Spoluúčasť združenia pri tejto výzve bude 5 % čo bude predstavovať sumu vo výške do 30.000
€.
Ročné náklady na prevádzku združenia predstavujú čiastku zhruba 400 € (účtovníctvo,
administratíva, kancelárske pomôcky, bankové poplatky, poplatky spojené s dokumentmi
potrebnými pre chod združenia…)
Poplatky za spracovanie žiadosti o NFP a verejného obstarávania budú vo výške 2.376 €.
Jednotlivé obce prispejú na náklady spojené s chodom združenia a spoluúčasť na projektoch v
pomernej časti – podľa počtu obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roku. Pred
podaním žiadosti musí mať združenie obcí na účte, ktorý je zriadený v Prima banke, hotovosť,
ktorá predstavuje 50 percent spoluúčasti na projekte (15.000 €). V prípade nepridelenia NFP
budú finančné prostriedky v celej výške vrátené na obecné účty.
Počet obyvateľov k 31.12.2015 v obci Bašovce 347, v obci Ostrov 1222, v obci Veľké Orvište
1057.
Ďalej je potrebné schváliť uznesením spolufinancovanie projektu obcou Ostrov.
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Poslanci nemali k predloženému žiadne pripomienky a následne hlasovaním za: 8 (neprítomný
Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie projekt Združenia
obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište s názvom “Modernizácia odpadového hospodárstva
združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište“. Výzvu o NFP vyhlásilo Ministerstvo životného
prostredia SR z Operačného programu Kvalita životného prostredia pod č. OPKZP-P01SC111-2016-11 a schválili
a) žiadosť o NFP z Operačného programu Kvalita životného prostredia č. OPKZP-P01-SC1112016-11 s názvom “Modernizácia odpadového hospodárstva Združenia obcí Bašovce, Ostrov,
Veľké Orvište“ s predpokladanou hodnotou zákazky 481.020 € bez DPH.
b) spoluúčasť Združenia obci Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište na projekte s názvom
“Modernizácia odpadového hospodárstva združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište“ vo
výške 5 % čo predstavuje sumu do 30.000 € s DPH.
c) vklad obce Ostrov, ako 50 % spoluúčasť našej obce na projekte “Modernizácia odpadového
hospodárstva Združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište“, na účet združenia, ktorý je
založený v Prima banke č. ú. : SK185600 0000 0052 6842 1001, a ktorý predstavuje čiastku 6
981 €.
d) vklad obce Ostrov, ako náklady na vypracovanie žiadosti a verejného obstarávania na projekte
“Modernizácia odpadového hospodárstva Združenia obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište“ , na
účet združenia v tvare IBAN: SK185600 0000 0052 6842 1001, ktorý predstavuje čiastku 1 105
€.
e) vklad obce Ostrov, ako náklady na prevádzku Združenia obci Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište,
na účet združenia v tvare IBAN: SK185600 0000 0052 6842 1001, ktorý predstavuje čiastku 186
€.
K bodu č. 5:
Multifunkčné ihrisko
V tomto bode rokovania starosta informoval poslancov, že obdržal cenové ponuky na výstavbu
multifunkčného ihriska s umelým trávnikom s rôznou výškou a hustotou vpichov. Podľa toho
bude multifunkčné ihrisko vhodné buď pre viacej druhov športov, alebo pre dva druhy športov :
nohejbal a futbal. Je potrebné, aby poslanci hlasovaním schválili aký tip multifunkčného ihriska
bude obec stavať, nakoľko chce objednať výstavbu u firmy ADARA Slovakia, s.r.o. Hlohovec,
ktorá predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku, a táto firma má i veľmi dobré referencie
ohľadom výstavby multifunkčných ihrísk. Na zasadnutí OZ boli prítomní aj zamestnanci
Základnej a Materskej školy v Ostrov, ktorí sa chceli vyjadriť k tejto téme. Predovšetkým
vyjadriť podporu pre výstavbu multifunkčného ihriska, vidia oveľa väčší zmysel vo výstavbe
takéhoto tipu ihriska, kde by sa podporilo viacej športov, hlavne kde by mohli nacvičovať
loptové hry, najmä basketbal, prihrávky na basketbalové koše. Učiteľky Základnej a Materskej
školy sa vyjadrili, že chcú skvalitniť hodiny telesnej výchovy pre svojich žiakov. Zároveň vidia
perspektívu aj v tom, že deti aj vo svojom voľnom čase, nie len v rámci vyučovania si môžu
zahrať na multifunkčnom ihrisko napr. basketbal, hádzanú, volejbal a v zime sa to môže
využívať ako ľadová plocha na korčuľovanie. Viesť deti k športu, aby neboli len pri počítačoch
a tabletoch. Zamestnanci Základnej a Materskej školy konštatovali, že multifunkčné ihrisko, by
malo byť pre všetkých ľudí a pre viac druhov športov, nie len pre dva druhy. Poslanec p. Bielik
Juraj tvrdil, že obidve ihriská sú multifunkčné a dajú sa využívať, ďalej navrhol, že žiaci môžu
chodiť aj do telocvične na ihrisko. Poslanec p. Valo navrhoval či by sa nedal dať umelý trávnik
a nízkym vlasom a dolu guličkový povrch, ale firma takúto variantu neponúka. Ďalej vystúpil
poslanec p.Palkech, že bezpečnejšie je multifuknčné ihrisko s dlhým vlasom. Poslanec p.Gajdoš
sa vyjadril, že multifuknčné ihrisko s nízkym vlasom, je v zime pre futbalistom nevýhodné, lebo
jeho povrch je klzký. Poslanec p.Bielik Peter vystúpil s návrhom, aby sa zriadila komisia a aby
sa stanovili nejaké kritéria. Poslanci následne hlasovaním prítomných: 8 (neprítomný Mgr.
Pavol Kabát), Za: 3 (JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Ľubomír Valo, Miloš Žažo), Zdržal sa: 1 (Peter
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Bielik), Proti: 4 (Ing. Juraj Bielik, Beáta Brašková, Marek Gajdoš, Daniel Palkech) Nehlasoval:
0 zobrali na vedomie
cenovú ponuku firmy ADARA Slovakia, s.r.o., Hlohovec, na výstavbu multifunkčného ihriska
s rozmermi 40 x 20 m s ochrannými sieťami s príslušenstvom s umelým trávnikom výšky 20
mm, hustotou 23 100 vpichov/m2 v celkovej výške 56 989,44 Eur a neschválili výstavbu
multifunkčného ihriska s rozmermi 40 x 20 m s ochrannými sieťami s príslušenstvom s umelým
trávnikom výšky 20 mm, hustotou 23 100 vpichov/m2 v celkovej výške 56 989,44 Eur v zmysle
cenovej ponuky firmou ADARA Slovakia, s.r.o., Hlohovec
Poslanci následne hlasovaním prítomných: Prítomných: 8 (neprítomný Mgr. Pavol Kabát)
Za: 4 (Ing. Juraj Bielik, Beáta Brašková, Marek Gajdoš, Daniel Palkech) Zdržal sa: 1 (Peter
Bielik) Proti: 3 (JUDr. Jozef Bolješik, Mgr. Ľubomír Valo, Miloš Žažo), Nehlasoval: 0 zobrali na
vedomie cenovú ponuku firmy ADARA Slovakia, s.r.o., Hlohovec, na výstavbu multifunkčného
ihriska s rozmermi 40 x 20 m s ochrannými sieťami s príslušenstvom s umelým trávnikom
výšky 40 mm, hustotou 10 000 vpichov/m2 v celkovej výške 56 993,76 Eur a schválili výstavbu
multifunkčného ihriska s rozmermi 40 x 20 m s ochrannými sieťami s príslušenstvom s umelým
trávnikom výšky 40 mm, hustotou 10 000 vpichov/m2 v celkovej výške 56 993,76 Eur v zmysle
cenovej ponuky firmou ADARA Slovakia, s.r.o., Hlohovec
K bodu č. 6:
Rozpočtové opatrenie č. 4/2016 – M1
K rozpočtovému opatreniu nemali prítomní poslanci žiadne námietky a následne hlasovaním za:
8 (neprítomný Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0 nehlasoval: 0, zobrali na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 4/2016 a schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016 v
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa priloženého návrhu.
K bodu č. 7:
Rôzne
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že bola doručená žiadosť Jána Vatrta a manž.
Jarmily Vatrtovej, obaja bytom Ostrov 79, zo dňa 20.04.2016 o odkúpenie časti pozemku na
parcele č. 588/5. Tento pozemok sa nachádza pred rodinným domom žiadateľa, žiadateľ má
záujem o vybudovanie vodovodnej prípojky, ktorá v zmysle projektu prechádza cez túto parcelu.
Poslanci nemali námietky k predaju tejto časti pozemku za cenu, za ktorú sa v obci predávajú
predzáhradky, t.j. 2,50 €/m2.
Poslanci následne hlasovaním za: 8 (neprítomný Mgr. Pavol Kabát) proti: 0, zdržal sa: 0
nehlasoval: 0, zobrali na vedomie žiadosť Jána Vatrta a manž. Jarmily Vatrtovej, obaja bytom
Ostrov 79, zo dňa 20.04.2016 o odkúpenie časti pozemku na parcele č. 588/5, zobrali na
vedomie informácie, že podľa údajov katastra nehnuteľností sa jedná o pozemok v k. ú. Ostrov
parcela registra „E“ parc. č. 588 orná pôda o výmere 15 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností
vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1658 pre k. ú.
Ostrov vo výlučnom vlastníctve Obce Ostrov a schválili zámer na prevod nehnuteľného majetku
obce Ostrov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to: nehnuteľnosti v katastrálnom území Ostrov – pozemok parcela
registra „E“ parcelné číslo 588 o výmere 15 m2 druh pozemku: orná pôda, zapísaný v katastri
nehnuteľností vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č.
1658 pre okres Piešťany, obec Ostrov, katastrálne územie Ostrov, vo výlučnom vlastníctve Obce
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Ostrov v podiele 1/1, do vlastníctva nadobúdateľov: Jána Vatrta a manž. Jarmily Vatrtovej rod.
Kroutilkovej, obaja trvale bytom Ostrov 79, 922 01 Ostrov, za kúpnu cenu 2,50 € / m2, ako
prevod podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že prevádzaný pozemok je
priľahlý k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľov C-KN parc. č. 156/4, ktorý je prístupný z
verejnej komunikácie cez prevádzaný pozemok, a nadobúdatelia plánujú prevádzaný pozemok
využiť aj za účelom umiestnenia vodovodnej prípojky k ich rodinnému domu súp. č. 79, pričom
prevádzaný pozemok je vzhľadom na jeho umiestnenie a rozlohu pre obec nevyužiteľný a
neprináša obci žiaden majetkový prospech.
V ďalšej časti tohto bodu rokovania starosta informoval poslancov, že chce dať namontovať na
osobné auto Škoda Octavia zabezpečovací systém ZEDER. Taktiež sa vyjadril, že pokiaľ budú
v rozpočte finančné prostriedky rád by v tomto roku investoval do kamerového systému v obci.
Oboznámil poslancov s tým, že objednal vypracovanie novej projektovej dokumentácie na
vybudovanie kanalizačnej prípojky k budove TJ č. 402. Pokiaľ by poslanci nemali námietky bol
by rád, keby takisto ako oplotenie areálu TJ aj kanalizačnú prípojku realizovala firma M-VOLF
s.r.o, Klin 197, s ktorou má veľmi dobré skúsenosti a spoluprácu, nakoľko táto firma už robila
práce na obnove interiéru domu smútku v Ostrove.
K bodu č. 8:
Diskusia
V diskusii nevystúpil žiadny poslanec.
K bodu č. 9:
Záver

Keďže boli vyčerpané všetky body programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
V Ostrove dňa 4.5.2016
––––––––––––––––––––––––
Jozef Tkácz
starosta obce

Zapisovateľka:
Hana Zubáková

..............................................................................

Marek Gajdoš

...............................................................................

Daniel Palkech

...............................................................................

Overovatelia:
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